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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Godkendelse uden afstemning 

 

 

2. Behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet 

***II 

Indstilling ved andenbehandling: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Godkendelse uden afstemning 

 

 

3. Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) ***I 

Anden betænkning: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

55 mindst 40 

medlemmer 

AN - 146, 473, 13 

Tekst som helhed blok 

nr. 1 

53 PC kor. udv. AN + 460, 173, 6 

Blok nr. 2 1-52 kor. udv. AN ↓  

ændringsforslag 53, 

artikel 2 

53 PC kor. udv. AN + 471, 149, 25 

(ændringsforslag 53, 

artikel 3, nr. 3) 

53 PC kor. udv. AN + 470, 142, 32 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 2, litra i) 

(ændringsforslag 53, 

artikel 3, nr. 9)  

53 PC kor. udv. AN + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE AN ↓  

Artikel 4, § 1 

(ændringsforslag 53, 

artikel 6, § 1) 

59 Verts/ALE AN - 130, 491, 22 

53 PC kor. udv. AN + 490, 130, 26 

(ændringsforslag 53, 

artikel 6, § 9) 

53 PC kor. udv. div   

1/AN + 572, 67, 7 

2/AN + 484, 147, 13 

(ændringsforslag 53, 

artikel 8, § 1) 

53 PC kor. udv. div   

1/AN + 558, 47, 42 

2/AN + 476, 147, 20 

Artikel 7, § 1 

(ændringsforslag 53, 

artikel 9, § 1) 

54 ALDE AN - 163, 457, 29 

53 PC kor. udv. AN + 496, 147, 8 

Artikel 9 

(ændringsforslag 53, 

artikel 12) 

53 PC kor. udv. AN + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE AN ↓  

Efter artikel 16 61 Verts/ALE AN - 154, 491, 7 

(ændringsforslag 53, 

artikel 19, § 3) 

53 PC kor. udv. AN + 502, 142, 8 

§ 10 53 PC kor. udv. AN + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE AN ↓  

§ 32 (ændringsforslag 

53, § 37) 

53 PC kor. udv. AN + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE AN ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 463, 174, 16 

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 461, 179, 9 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: ændringsforslag 55 

Verts/ALE: ændringsforslag 1-52 (afstemning under ét), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

Kommissionens forslag 

PPE: ændringsforslag 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: Artikel 2 i ændringsforslag 53; Artikel 3, nr. 3, i ændringsforslag 53; Artikel 19, § 3, 

i ændringsforslag 53; 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

Artikel 6, § 9, i ændringsforslag 53 

1. del: "Konsekvenserne af vurderingerne af passagerer, jf. denne artikels stk. 2, litra a), må 

ikke anfægte retten til indrejse på den pågældende medlemsstats område for 

personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, jf. Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF."  

2. del: "Endvidere skal konsekvenserne af sådanne vurderinger, når vurderingerne foretages 

i forbindelse med flyvninger inden for EU mellem medlemsstater, som er underlagt 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006, være i 

overensstemmelse med nævnte forordning." 

 
Artikel 8, § 1, i ændringsforslag 53 

1. del: "Medlemsstaterne vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

luftfartsselskaber ved hjælp af "push"-metoden videregiver de PNR-oplysninger, 

som er opført på listen i bilag I, i det omfang de allerede har indsamlet disse 

oplysninger som led i deres normale forretningsaktiviteter, til databasen for 

passageroplysningsenheden i den medlemsstat, på hvis område flyet lander, eller fra 

hvis område det afgår. Hvis der for en flyvning er fælles rutenummer ("code 

sharing") mellem et eller flere luftfartsselskaber, er det luftfartsselskab, der står for 

flyvningen, forpligtet til at videregive PNR-oplysninger om alle passagerer. Hvis der 

under en flyvning uden for EU mellemlandes en eller flere gange i medlemsstaternes 

lufthavne, videregiver luftfartsselskabet PNR-oplysningerne om alle passagerer til 

passageroplysningsenhederne i alle de berørte medlemsstater. " 

2. del: "Dette gælder også, når der under en flyvning inden for EU mellemlandes en eller 

flere gange i forskellige medlemsstaters lufthavne, men kun i forbindelse med 

medlemsstater, som indsamler PNR-oplysninger fra flyvninger inden for EU." 
 

 

4. Pakistan, navnlig angrebet i Lahore 

Forslag til beslutning: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, 
B8-0468/2016, B8-0466/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0466/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Efter § 12 2 Verts/ALE  +  

Efter § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

Efter § L 3 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: Situationen for menneskerettighedsforkæmpere 

Forslag til beslutning: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, 
B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0469/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 421, 205, 22 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

Efter § A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ C § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ J § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  
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Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 9 

1. del: "mener, at europæiske investorers aktiviteter skal være forankret i solide 

miljømæssige og sociale beskyttelsespolitikker;" 

2. del: "går stærkt ind for implementering af FN's vejledende principper om erhvervslivet 

og menneskerettigheder med klare krav om rettidig omhu, 

risikostyringsbestemmelser og gennemførelse af effektive afhjælpende 

foranstaltninger, når det er nødvendigt;" 

3. del: "hilser det velkomment, at både FMO og Finnfund offentligt har fordømt mordet på 

Berta Cáceres og har opfordret til en grundig efterforskning, og at FMO den 16. 

marts 2016, i kølvandet på rapporter om mordet på Nelson García, suspenderede alle 

sine aktiviteter;" 

 
§ A 

1. del: teksten uden ordene "vilkårlig frihedsberøvelse" 

2. del: disse ord 

 
§ C 

1. del: "der påpeger, at Honduras på trods af ovenstående nu er blevet et af de farligste 

lande for menneskerettighedsforkæmpere i regionen; der henviser til, at Honduras er 

et af verdens farligste lande" 

2. del: "for miljøaktivister, idet mindst 109 miljøaktivister er blevet myrdet mellem 2010 og 

2015;" 

 
§ J 

1. del: "der henviser til, at mordet den 24. januar 2016 på Paola Barraza, forkæmper for 

LGBTI-rettigheder, transkvinde og medlem af sammenslutningen Arcoíris, sætter 

fokus på den stigende fare, LGBTI-samfundet i Honduras lever i;" 

2. del: "der henviser til, at hendes mord er det seneste i en række af voldelige dødsfald 

blandt aktive medlemmer af LGBTI-menneskerettighedsorganisationer i de seneste 

11 måneder, herunder drabene på Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina 

Hernández Vásquez (også kendt under navnet Génesis Hernández), Jorge Alberto 

Castillo, Estefanía Zúñiga, Henry Matamoros og Josselin Janet Aceituno Suazo; der 

henviser til, at 235 LGBTI-personer angiveligt er blevet dræbt i Honduras siden 

1994, men at der kun i 48 tilfælde har været en retssag; der henviser til, at den 

honduranske menneskerettighedskommissær har fremført, at 92 % af forbrydelserne 

ikke er blevet ordentligt efterforsket og derfor fortsat er uopklarede;" 
 

Diverse 

Marijana Petir (PPE-Gruppen) havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0469/2016 tilbage. 
 

 

6. Nigeria 

Forslag til beslutning: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, 

B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0478/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

Efter § 9 1 GUE/NGL div   

1 +  

2 -  

§ 11 § originaltekst vs +  

Efter § 15 2 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 11 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

ændringsforslag 1 

1. del: "opfordrer til, at der gennemføres en international undersøgelse under FN's auspicier 

for at fastslå dels tredjelandes ansvar i organiseringen og finansieringen af 

terrorgrupper i regionen som f.eks. Boko Haram" 

2. del: "og dels multinationale selskabers og regeringers ansvar for ophobningen af velstand 

og forøgelsen af de økonomiske, sociale og kulturelle spændinger, herunder gennem 

skattesvig;" 
 

Diverse: 

Anna Záborská (PPE-Gruppen) havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0478/2016 tilbage. 
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7. Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og 

videregivelse ***I 

Betænkning: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

3 mindst 40 

medlemmer 

AN - 129, 509, 14 

Tekst som helhed - 

blok nr. 1 

2 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 503, 131, 18 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 3 
 

 

8. Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 

2017 

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 8 PPE VE + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD AN - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE VE - 280, 361, 7 

§ 23 § originaltekst div   

1/VE + 419, 200, 21 

2 +  

§ 25 11 PPE VE + 315, 288, 39 

§ 26 § originaltekst AN + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

Efter § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE AN + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF AN - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE VE - 238, 374, 30 

Efter § 32 28 GUE/NGL AN + 438, 200, 8 

§ 37 § originaltekst AN + 474, 118, 50 

§ 38 § originaltekst AN + 569, 49, 26 

Efter § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

Efter § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 40 20 EFDD  -  

Efter § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE VE - 268, 305, 69 

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  R  

13 PPE  R  

2 ENF AN - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD AN + 330, 277, 39 

§ originaltekst vs ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

Efter § 49 4 Verts/ALE AN - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE AN - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD AN - 128, 498, 17 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § originaltekst vs +  

Efter § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 56 35 GUE/NGL VE + 350, 219, 71 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 409, 221, 13 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 37 

ENF: ændringsforslag 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: ændringsforslag 3, 4, 5 og § 37 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: §§ 48, 53 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 3 

1. del: "bekræfter, at der er blevet anmodet om ekstraordinære udgifter svarende til en 

stigning på 0,2 % i forhold til 2016-budgettet til udfasningen af de midlertidige 

undtagelsesforanstaltninger for brugen af irsk, der blev oprettet ved forordning nr. 1 

af 15. april 1958," 

2. del: "og til en stigning på 2,6 % i forhold til 2016-budgettet til dækning af de yderligere 

behov for sikkerhed og internetsikkerhed;" 

 
§ 5 

1. del: teksten uden ordene "som følge af den analyse, der blev forelagt Præsidiet i februar 

2016 og suppleret med screeningen umiddelbart efter begivenhederne den 22. marts 

2016" 

2. del: disse ord 

 
§ 23 

1. del: "er af den opfattelse, at medlemmernes behov i deres valgkredse bør vurderes, idet 

der også tages hensyn til forskelle mellem valgkredse, således at medlemmerne 

bliver bedre rustet til at udføre arbejdet i deres valgkredse;" 

2. del: "mener, at mobile arbejdsrum for medlemmerne og støtte i valgkredse bør være 

baseret på en vurdering af de reelle behov og den reelle anvendelse og ikke medføre 

væsentlige eller yderligere tilbagevendende omkostninger for Parlamentet; insisterer 

på, at der ikke bør stilles hardware til rådighed, idet godtgørelsen for generelle 

udgifter bidrager med tilstrækkelige ressourcer til indkøb af avanceret udstyr; sætter 

spørgsmålstegn ved behovet for at udvikle et privat mobilt arbejdsrum for 

medlemmerne, da dette ikke synes at svare til den måde, hvorpå medlemmerne og 

deres medarbejdere organiserer sig;" 

 
§ 42 

1. del: teksten uden ordene "navnlig hvad angår aktiviteterne i Europa-Parlamentets 

tværpolitiske grupper; mener, at sprogprofileringssystemet, som har været indført 

siden oktober 2014, til ændringsforslag på udvalgsplan er et eksempel på 

effektiviseringer, der kan foretages og videreudvikles;" 

2. del: disse ord 
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ENF: 

§ 52 

1. del: "anerkender den rolle, som Europa-Parlamentets informationskontorer (EIPOS) 

spiller hvad angår øget bevidsthed om Parlamentets og Unionens aktiviteter generelt; 

mener, at effektivitetsforanstaltninger med hensyn til Parlamentets 

informationskontorer bør overvejes;" 

2. del: "mener, at Europa-Parlamentets informationskontorer i videst muligt omfang bør 

placeres i samme bygning som og dele backoffice-tjenester med Kommissionens 

repræsentationer; anmoder om, at der foretages en evaluering af Europa-

Parlamentets informationskontorers målsætninger, opgaver og resultater, som bør 

danne grundlag for fastlæggelsen af prioriteringer;" 
 

Diverse: 

Formanden erklærede, at første del af ændringsforslag 18 ikke kunne behandles: "mener, at 

medlemmerne bør fremstå som et forbillede for borgere, der kæmper med den økonomiske krises 

katastrofale følger i adskillige medlemsstater, og kræver derfor, at deres lønninger og tillæg reduceres 

med mindst 15 %;" 
 

 

9. Rapport 2015 om Tyrkiet 

Forslag til beslutning: B8-0442/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0442/2016 AFET 

§ 2 9 ENF AN - 80, 551, 8 

18 mindst 40 

medlemmer 

VE - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL AN - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL AN - 159, 470, 12 

§ originaltekst AN + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL AN - 115, 513, 13 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

AN + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL AN - 238, 358, 47 

§ originaltekst div   

1 +  

2/VE + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § originaltekst  + ændret mundtligt 

§ 14 7 S PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF AN - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL AN + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL AN - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

Efter § 28 26 GUE/NGL AN - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

Efter § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL AN - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE VE + 304, 297, 19 

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL AN - 117, 464, 44 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL AN - 56, 495, 68 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE VE + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Efter § 42 30 GUE/NGL AN - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL AN - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ originaltekst vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 45 15 ENF AN - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE VE - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE AN - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF AN - 67, 522, 14 

6 PPE VE - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL AN - 106, 466, 28 

Henvisning 9 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Henvisning 10 1 PPE VE + 341, 243, 16 

Henvisning 17 2 PPE  +  

§ B 8 ENF  -  

§ originaltekst vs -  

§ C § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 375, 133, 87 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: § 5, ændringsforslag 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: ændringsforslag 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, endelig 

afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ B, C 

EFDD: § 44 
 

Anmodning om opdelt afstemning 
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PPE: 

§ 7 

1. del: teksten uden ordene "og opfordrer den tyrkiske udenrigsminister til at deltage i 

Udenrigsrådets møder, når det er relevant" 

2. del: disse ord 

 
Henvisning 9 

1. del: teksten uden ordet "optagelses-" 

2. del: dette ord 

 
EFDD: 

§ 37 

1. del: "tilslutter sig en fornyet politisk tilnærmelse mellem EU og Tyrkiet om de 

geopolitiske udfordringer, navnlig flygtninge- og migrationskrisen;" 

2. del: "anerkender Tyrkiets betydelige humanitære bidrag ved at huse den største 

flygtningebefolkning i verden; opfordrer indtrængende EU og Tyrkiet til at forene 

deres kræfter for at forbedre og sikre anstændige leveforhold og basale faciliteter i 

flygtningelejre og til at lette arbejdet for FN's flygtningeagentur (UNHCR) med 

henblik på at undgå en massiv udvandring af migranter; opfordrer indtrængende EU 

til at fortsætte med at samarbejde med den tyrkiske regering om at tilsikre behørig 

dokumentation af migranter; minder om, at Tyrkiet er et af de centrale transitlande 

for migranter og flygtninge, der vil ind i EU, både fra Syrien såvel som fra mange 

andre lande; understreger betydningen af at samarbejde med Tyrkiet om at håndtere 

flygtningekrisen og forhindre tab af menneskeliv til søs;" 

 
§ 38 

1. del: "glæder sig over aktiveringen den 29. november 2015 af den EU-tyrkiske fælles 

handlingsplan om flygtninge- og migrantforvaltning som et led i en altomfattende 

samarbejdsdagsorden baseret på delt ansvar, gensidige tilsagn og resultatopnåelse, 

samt fastholder nødvendigheden af, at denne implementeres øjeblikkeligt;" 

2. del: "fremhæver, at det EU-tyrkiske samarbejde om migration ikke bør hægtes sammen 

med tidsplanen, indholdet eller konditionaliteten af forhandlingsprocessen; mener, at 

"udlicitering" af flygtningekrisen til Tyrkiet ikke er en troværdig løsning på 

problemet på lang sigt; appellerer til EU-medlemsstaternes solidaritet for at få øget 

antallet af lande, der er villige til at modtage og genhuse flygtninge i en ånd af at 

ville deles om at bære byrde og ansvar;" 
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§ 41 

1. del: "anerkender, at Tyrkiet indtil for nylig førte en åben-dør-politik over for syriske 

flygtninge; roser de nye regler, der er trådt i kraft under den tyrkiske visumordning, 

som allerede har banet vej for et brat fald i antallet af irregulære 

grænseoverskridelser; understreger dog, at der skal indføres en meget strammere 

visumpolitik, i tråd med EU's visumpolitik, over for lande, der udgør en betydelig 

kilde til illegal migration med henblik på at dæmme op for tilstrømningen af 

migranter, som på ingen måde har brug for international beskyttelse, via Tyrkiet til 

Europa;" 

2. del: "understreger, at Tyrkiet har brug for al assistance for at forbedre sikringen af sin 

grænse og optrappe bekæmpelsen af menneskesmuglere; opfordrer Tyrkiet til at 

anlægge en nul-tolerancepolitik og træffe effektive skridt til at standse 

menneskesmuglere og strømmen af flygtninge mod de græske øer, der medfører 

alvorlige humanitære, politiske, sociale og sikkerhedsmæssige problemer inden for 

EU; tilskynder til øget samarbejde mellem Tyrkiet, Bulgarien og Grækenland om 

redningsaktioner i Det Ægæiske Hav og opfordrer Frontex til at yde støtte til den 

tyrkiske kystvagt og udvide den bilaterale informationsudveksling; anerkender, at 

forholdsregler rettet mod smugleri kun kan være virkningsfulde i kombination med 

indførelsen af ufarlige og lovlige ruter for flygtninge og asylansøgere, der vil ind i 

Den Europæiske Union;" 

 
PPE, ENF: 

§ 9 

1. del: "er af den opfattelse, at der i tråd med retsstatsprincippets og de grundlæggende 

værdiers betydning for EU er presserende behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. 

retsvæsenet og de grundlæggende rettigheder samt retfærdighed, frihed og 

sikkerhed;" 

2. del: "opfordrer, uden at foregribe medlemsstaternes holdninger, Rådet til, så snart de 

officielle indledende kriterier er opfyldt, at foreslå, at kapitel 23 (retsvæsen og 

grundlæggende rettigheder) og 24 (retssikkerhed, frihed og sikkerhed) åbnes, og til 

at drage omsorg for, at reformprocessen i Tyrkiet former sig efter EU's værdier og 

standarder;" 

3. del: "opfordrer Tyrkiet til at indgå i en fuldstændig dialog med Europarådet og 

Venedigkommissionen på områder vedrørende retsreformer;" 
 

Diverse 

Bodil Valero havde stillet et mundtligt ændringsforslag til § 13: 

"13. opfordrer til uafhængighed for Koza İpek Holding-mediet, til genopretning af mediegruppen Feza 

og til, at alle statslige repræsentanter fjernes fra alle bestyrelser, at de dusinvis af afskedigede ansatte, 

der udtrykte deres mishag over regeringens indblanding, genansættes og til, at anklagerne om 

terrorisme frafaldes"; 
 

 

10. Rapport for 2015 om Albanien 

Forslag til beslutning: B8-0440/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0440/2016 AFET 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

Efter § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 307, 174, 25 

Efter § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

Efter § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

Efter § 26 7 Verts/ALE VE + 313, 192, 5 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 20 

1. del: tekste uden ordene "er bekymret over den udbredte selvcensur blandt journalister, 

der sommetider fysisk forhindres i at dække bestemte hændelser, overfaldes eller 

udsættes for trusler på grund af deres arbejde, og over tilfælde af direkte indblanding 

i den redaktionelle frihed; beklager i denne forbindelse dybt, at Balkan Investigative 

Regional Network er blevet truet med en injuriesag efter at have undersøgt en 

borgmesterkandidats kriminelle fortid i forbindelse med lokalvalget i 2015; 

opfordrer til, at der træffes foranstaltninger for at styrke journalisters faglige og 

etiske standarder; opfordrer til en forbedret gennemførelse af loven om audiovisuelle 

medier; understreger, at det er nødvendigt at øge gennemsigtigheden i den statslige 

annoncering i medierne samt at gøre en yderligere indsats for at sikre, at 

myndigheden for audiovisuelle medier (AMA) og den statslige radio-/TV-tjeneste er 

uafhængige; er betænkelig ved de skiftende procedurer for valg af generaldirektøren 

for den albanske statslige radio-/TV-tjeneste (RTSh);" 

2. del: disse ord 
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PPE: 

§ 4 

1. del: teksten uden ordene "og i erhvervslivet" 

2. del: disse ord 
 

 

11. Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina 

Forslag til beslutning: B8-0441/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0441/2016 AFET 

§ 1 § originaltekst AN + 423, 56, 27 

§ 2 § originaltekst AN + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 271, 201, 27 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

Efter § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

Efter § 42 7 Verts/ALE VE + 258, 216, 10 

Efter § 45 8 Verts/ALE  -  

Henvisning 10 § originaltekst vs +  

Henvisning 11 § originaltekst vs +  

Henvisning 12 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: led 10, 11 og 12 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 26 

1. del: teksten uden ordene "tre konstituerende befolkningsgrupper" og "andre" 

2. del: disse ord 

 
EFDD: 

§ 7 

1. del: teksten uden ordene "mener, at tanken om en folkeafstemning helt bør opgives, fordi 

det er en trussel mod landets samhørighed, suverænitet og integritet og risikerer at 

undergrave bestræbelserne på at forbedre den samfundsøkonomiske situation for alle 

Bosnien-Hercegovinas borgere og gøre yderligere fremskridt i EU-

integrationsprocessen;" 

2. del: disse ord 
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12. Opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de 

stigende udgifter for husholdningerne 

Betænkning: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst AN + 370, 57, 44 

§ 3 § originaltekst div   

1/AN + 367, 71, 31 

2/AN - 219, 243, 8 

§ 4 § originaltekst AN + 406, 45, 18 

§ 5 § originaltekst vs +  

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE - 194, 254, 2 

§ 8 § originaltekst AN + 351, 79, 29 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 13 § originaltekst vs +  

§ 15 § originaltekst vs +  

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 23 § originaltekst vs +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 34 § originaltekst div   

1/AN + 292, 130, 20 

2/AN + 240, 195, 5 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 35 § originaltekst vs -  

§ 36 § originaltekst div   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 40 § originaltekst vs +  

§ 41 § originaltekst vs +  

§ 42 § originaltekst vs +  

§ 43 § originaltekst vs +  

§ 45 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § originaltekst div   

1/AN + 342, 80, 13 

2/AN + 309, 113, 7 

§ 54 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 57 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 60 § originaltekst vs +  

§ 64 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 71 § originaltekst AN + 335, 75, 21 

Efter § A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ B § originaltekst vs +  

§ H § originaltekst AN + 406, 7, 16 

§ M § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ N § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ P § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ Q § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 185, 216, 11 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

4 +  

§ R § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ T § originaltekst vs -  

§ U § originaltekst vs +  

§ V § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ W § originaltekst vs +  

§ AB § originaltekst vs -  

§ AE § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AF § originaltekst vs +  

§ AH § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AI § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AJ § originaltekst vs +  

§ AL § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ AM § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AX § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 232, 174, 2 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 310, 73, 26 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ALDE: § 49 

ENF: § H, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: §§ U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: §§ B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ N 

1. del: teksten uden ordene "og at den har nået et kritisk niveau i samtlige medlemsstater," 

2. del: disse ord 

 
§ AX 

1. del: "der henviser til, at intersektionaliteten af kønsaspekter i forbindelse med fattigdom 

kræver en holistisk tilgang til at tackle flere forskellige former for 

forskelsbehandling" 

2. del: "samt områder som bolig, energiomkostninger, offentlige tjenesteydelser, 

jobsikkerhed, usikre ansættelsesforhold og skattepolitikker;" 

 
§ 37 

1. del: teksten uden ordene "understreger, at der allerede er en tabt generation;" og 

"følgelig" 

2. del: disse ord 
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§ 69 

1. del: "bemærker, at de kønsbestemte løn- og pensionsforskelle er vigtige bidragydere til 

fattigdom blandt kvinder; bemærker de langsigtede indvirkninger på fattigdom 

blandt kvinder af kvinders udelukkelse fra økonomiske sektorer, der traditionelt 

domineres af mænd, som f.eks. teknologi, videnskab, den øverste ledelse og 

beslutningstagning og kvindernes overrepræsentation i relativt lavtlønnede sektorer 

såsom pleje, offentlige tjenesteydelser, deltidsarbejde og usikre ansættelsesforhold;" 

2. del: "udtrykker bekymring over, at feminiseringen af fattigdom er delvis baseret på 

mangeårige normer, der er baseret på ulighed mellem kønnene, som fører til 

prioritering af mandsdominerede sektorer såsom den finansielle sektor, i 

industripolitik og lønfastsættelsesaftaler;" 

 
ECR: 

§ AH 

1. del: "der henviser til, at boligudgiften udgør den største post for europæiske 

husholdninger;" 

2. del: "der henviser til, at de kraftigt stigende boligudgifter (grund, ejendom, leje, 

energiforbrug) er en kilde til ustabilitet og frygt og skal betragtes som et spørgsmål, 

der giver anledning til alvorlig bekymring;" 

 
§ 19 

1. del: "gentager betydningen af selvstændiggørelse af kvinder og piger gennem 

uddannelse, herunder formel og ikke-formel uddannelse, og den rolle, som 

uddannelse spiller i bekæmpelsen af kønsstereotyper og stigmatisering af fattigdom 

samt for øget indkomst gennem kvinders deltagelse i sektorer, hvor de har været 

underrepræsenteret, såsom videnskab, teknologi, ingeniørfaget og 

iværksætterbranchen,"  

2. del: "og opfordrer Kommissionen til at indarbejde erhvervsuddannelsesmål for kvinder i 

de landespecifikke henstillinger;" 

 
§ 26 

1. del: teksten uden ordene "og Kommissionen" og "hvor det er hensigtsmæssigt" 

2. del: disse ord 

 
§ 54 

1. del: "minder om, at lejere har begrænset adgang til energieffektivitetsfinansiering, da de 

ikke er ejendomsindehavere; minder om, at lejere kan have mindre incitament til at 

investere, da de flytter lettere og oftere end boligejere; glæder sig over 

Kommissionens pilotprojekt om brændstof/energifattigdom – vurdering af 

virkningen af krisen og gennemgang af eksisterende og mulige nye foranstaltninger i 

medlemsstaterne, som skal løse dette problem;" 

2. del: opfordrer Kommissionen til på grundlag af resultaterne af dette pilotprojekt at 

udarbejde bestemmelser, der skal give mulighed for EU-finansiering til de 

energieffektivitetsforanstaltninger, som træffes af lejere;" 
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§ 57 

1. del: "glæder sig over, at den europæiske energipolitiklovgivning anerkender sociale 

målsætninger i politikker for energieffektivitet, navnlig i direktiv 2012/27/EU om 

energieffektivitet og i direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne; 

finder det beklageligt, at de relevante bestemmelser i direktiv 2012/27/EU om at 

målrette husholdninger, der er berørt af energifattigdom, eller som bor i et socialt 

boligbyggeri (artikel 7, stk. 7), ikke udnyttes fuldt ud af medlemsstaterne; opfordrer 

Kommissionen til i sin revision og konsekvensanalyse af energieffektivitetspakken 

at evaluere gennemførelsen og anvendelsen af artikel 7, stk. 7, og artikel 5, stk. 7;" 

2. del: "opfordrer desuden Kommissionen til på grundlag af denne evaluering at overveje at 

styrke artikel 7, navnlig stk. 7, således at medlemsstaterne tilskyndes til at medtage 

sociale mål i deres ordninger for energispareforpligtelser;" 

 
§ 64 

1. del: "bemærker, at øget energieffektivitet, renovering og vedvarende energi er centralt for 

at bekæmpe energifattigdom;" 

2. del: "udtrykker bekymring over, at politikker for renovering af boliger ofte ikke er rettet 

mod de grupper, der er mest sårbare; understreger, at politikker for renovering af 

boliger skal være rettet mod de fattige, økonomisk udstødte og sårbare 

husholdninger, først og fremmest med fokus på personer, som er udsat for ulighed 

mellem kønnene og flere former for forskelsbehandling;" 

 
ALDE: 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene "over fattigdomsgrænsen på 60 % af den nationale 

medianindkomst i alle medlemsstaterne" 

2. del: disse ord 

 
§ 9 

1. del: teksten uden ordene "såsom yngre kvinder, eneforsørgere, personer med handicap og 

ældre kvinder" 

2. del: disse ord 

 
§ 24 

1. del: teksten uden ordene "og give mulighed for en indkomst, der ligger over 

fattigdomsgrænsen" 

2. del: disse ord 

 
§ M 

1. del: teksten uden ordene "finanspolitiske stramninger, stigende boligpriser" 

2. del: disse ord 
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§ P 

1. del: "der henviser til, at den manglende adgang til passende boligforhold og opvarmning 

har en negativ indvirkning på en persons helbred, uddannelse og sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige inklusion, navnlig for de mest sårbare; der henviser til, at 

der er borgere, som ikke er i stand til at opvarme deres huse, både i de nordlige og i 

de sydlige medlemsstater;" 

2. del: "der henviser til, at tal fra EU-SILC viser, at andelen af husstande med høje 

boligudgifter i forhold til den disponible indkomst (i henhold til husstandens 

ejerstatus) er højere for lejere i den private lejeboligsektor i visse medlemsstater, 

hvilket kan tilskrives dårlige boligforhold og høje priser; der henviser til, at mange 

familier har problemer med at klare udgifterne til basale tjenesteydelser og varer, 

hvilket ligeledes skyldes stigende energipriser;" 

 
§ Q 

1. del: teksten uden ordene "høje energipriser, aggressive kommercielle teknikker og 

markedsføringsteknikker,", "eller onlinetjenester," og "og boligmassens kvalitet og 

energimæssige ydeevne" 

2. del: "høje energipriser, aggressive kommercielle teknikker og markedsføringsteknikker," 

3. del: "eller onlinetjenester," 

4. del "og boligmassens kvalitet og energimæssige ydeevne" 

 
§ V 

1. del: "der henviser til, at FN har bekræftet, at menneskers ret til vand og sanitære 

faciliteter giver alle ret til vand til personlig brug og husholdningsbrug, der er af god 

kvalitet, sikkert, fysisk tilgængeligt, prismæssigt overkommeligt, tilstrækkeligt og 

acceptabelt; der henviser til, at det i en yderligere anbefaling fra FN er anført, at 3 % 

af husstandsindkomsten bør betragtes som den maksimale betaling for vand i de 

tilfælde, hvor der anvendes betaling;" 

2. del: "der henviser til, at privatiseringen af vandtjenesterne har en negativ indvirkning på 

husholdninger, som lever i eller risikerer fattigdom;" 

 
ENF: 

§ 6 

1. del: teksten uden ordene "selv om Europa 2020-strategien sigter efter at nedbringe 

antallet af personer i denne kategori med mindst 20 millioner;" 

2. del: disse ord 

 
§ 16 

1. del: "minder om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse med titlen 

"For en koordineret europæisk aktion til forebyggelse og bekæmpelse af 

energifattigdom" og bemærker, at det foreslår "at der oprettes et europæisk 

fattigdomsobservatorium, der først og fremmest skal fokusere på energifattigdom. 

Observatoriet skal inddrage alle berørte aktører og medvirke til at fastlægge 

europæiske indikatorer for energifattigdom (i samarbejde med Eurostat), gøre status 

over situationen, identificere bedste praksis og udarbejde henstillinger med henblik 

på at forebygge og løse problemet bedre og for at konsolidere en europæisk 

solidaritet på området";"  

 

2. del: "understreger betydningen af at udvikle indikatorer og indsamle data om 

husstandenes forbrug og omkostninger i forbindelse med energifattigdom med 

henblik på at sikre pålidelige oplysninger og give mulighed for evidensbaseret 

politisk beslutningstagning og effektiv overvågning;" 
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§ 18 

1. del: "opfordrer Rådet og medlemsstaterne til i en tid med tiltagende fattigdom at 

intensivere deres støtteindsats over for personer, som er truet af fattigdom eller 

social udstødelse, hvilket omfatter et stærkt kønsperspektiv," 

2. del: "f.eks. i form af en henstilling fra Rådet, med henblik på at opfylde 

fattigdomsbekæmpelsesmålet i Europa-2020 strategien;" 

 
§ 32 

1. del: "glæder sig over Kommissionens arbejde med et referencebudget, som er et skridt i 

den rigtige retning, eftersom undersøgelse af fattige husholdningers indtægter og 

udgifter på en mere afbalanceret måde med en databaseret tilgang fortsat er en 

udfordring; påpeger, at referencebudgetter, der afspejler husholdningernes udgifter, 

kan anvendes til at udforme den støtte, som skal ydes, og til at afprøve 

tilstrækkeligheden heraf; mener, at et sådant instrument er af afgørende værdi for 

genoplivningen af Unionens sociale samhørighed, mindskelsen af uligheder og 

opnåelsen af Europa 2020-målet om fattigdom og social udstødelse;" 

2. del: "understreger, at en sænkning af fattige husholdningers husholdningsudgifter vil 

have en positiv indvirkning på de pågældende husholdninger samt på økonomien, 

hovedsageligt den lokale økonomi, og på social samhørighed;" 

 
§ 33 

1. del: teksten uden ordet "fattigste" 

2. del: dette ord 

 
§ 34 

1. del: "understreger, at der endnu ikke findes en definition af energifattigdom på EU-plan, 

og at det derfor er særdeles vanskeligt at foretage en korrekt vurdering af alvoren af, 

årsagerne til og konsekvenserne af denne type fattigdom i Unionen;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til sammen med interesseparterne at udvikle en fælles 

definition af energifattigdom og til at definere de faktorer, der bidrager til sårbarhed i 

husholdningerne;" 

 
§ 49 

1. del: teksten uden ordene "Kommissionen og" 

2. del: disse ord 

 
§ A 

1. del: "der henviser til, at antallet af personer, som er truet af fattigdom eller social 

udstødelse i EU, steg fra 117 millioner til 122,6 millioner mellem 2008 og 2013; der 

henviser til, at 16,7 % af EU's befolkning levede i risiko for fattigdom efter at være 

kommet på overførselsindkomster, at 9,6 % led alvorlige materielle afsavn, og at 

10,7 % af husstandene blev betragtet som husstande med meget lav arbejdsintensitet 

i 2013;" 

2. del: "der henviser til, at denne udvikling er i modstrid med EU's strategiske mål i Europa 

2020-strategien om at nedbringe antallet af personer, der er eller risikerer at blive 

fattige eller socialt udstødte, med mindst 20 millioner senest i 2020;" 

 
§ R 

1. del: teksten uden ordene "og minoriteter" 

2. del: disse ord 
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§ AE 

1. del: teksten uden ordene "der henviser til, at det europæiske semester har konstateret, at 

husstande, hvor de samlede boligudgifter udgør 40 % eller mere af den disponible 

indkomst, er en "social tendens, som bør overvåges";" og "EU og" 

2. del: disse ord 

 
§ AI 

1. del: teksten uden ordene "(dvs. i de østeuropæiske lande og middelhavslandene)" 

2. del: disse ord 

 
§ AL 

1. del: teksten uden ordene "afgørende" og "i opfyldelsen af Europa 2020-målet om 

fattigdomsbekæmpelse," 

2. del: disse ord 

 
§ AM 

1. del: teksten uden ordene "Eurofound i sin rapport med titlen "Access to benefits: 

reducing non-take-up" klart understreger problemerne i forbindelse med, at de 

sociale ydelser og" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

1. del: teksten uden ordene "som led i det europæiske semester" 

2. del: disse ord 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

1. del: teksten uden ordene "herunder minimumsindkomst over fattigdomsgrænsen igennem 

hele livet," 

2. del: "herunder minimumsindkomst" 

3. del: "over fattigdomsgrænsen igennem hele livet," 

 
PPE, ALDE: 

§ 36 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at forelægge en meddelelse om energifattigdom i 

Europa, ledsaget af en handlingsplan for at støtte medlemsstaterne i denne 

henseende;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe konsekvensanalyser og oplysninger om 

bedste praksis med henblik på at bekæmpe energifattigdom i medlemsstaterne i 

denne forbindelse;" 

3. del: "understreger, at energi skal være tilgængelig til en overkommelig pris for alle EU-

borgere;" 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

1. del: "minder om, at målretning af visse politikker og EU-midler med henblik på at 

nedbringe fattige husholdningers energiomkostninger ved at investere i vedvarende 

energi eller energieffektivitet kan have flere positive virkninger på mellemlang sigt 

såsom forbedring af levevilkårene og sundheden for berørte personer, reduktion af 

husholdningernes udgifter, hvilket letter presset på fattige familiers budget, en 

stigning i de lokale investeringer, lokal jobskabelse" uden ordene "og EU-midler" 

2. del: "og EU-midler" 

3. del: "og bidrag til opfyldelse af Europa 2020-strategiens målsætninger;" 
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13. Den private sektor og udvikling 

Betænkning: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst vs +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § originaltekst vs +  

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 32 § originaltekst div   

1/AN + 345, 23, 19 

2/AN + 195, 168, 20 

§ 36 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3/VE + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 55 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 56 § originaltekst vs + 196, 162, 19 

§ 57 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ N § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ U § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 191, 184, 4 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 266, 56, 39 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb ECR: § 32 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 17 

1. del: "anerkender også, at retten for alle lande, især udviklingslande, til at indføre 

midlertidige restriktioner for kapitalbevægelser for at forhindre, at der opstår 

finansielle kriser som følge af kortvarige og volatile private finansielle strømme;" 

2. del: "opfordrer til, at begrænsninger til denne ret fjernes fra alle handels- og 

investeringsaftaler, herunder i WTO;" 

 
§ 25 

1. del: "minder om, at toldordninger er en væsentlig bestanddel af lovgivningsmæssige 

rammer, der er tilpasset til udvikling af fordele for den private sektor og 

jobskabelsen;" 

2. del: "bemærker imidlertid med bekymring, at økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) 

tillader nedsættelse af toldsatser på import over et bredt spektrum af AVS-landenes 

økonomiske sektorer, mens fjernelse al told på EU-import betydeligt ville reducere 

toldindtægter i nogle tilfælde med op til 15-20 % af de offentlige indtægter; 

opfordrer indtrængende EU til at udforme sin handelspolitik i overensstemmelse 

med princippet om udviklingsvenlig politikkohærens;" 

 
§ 55 

1. del: teksten uden ordene " er forbundet med direkte tilskud til 

civilsamfundsorganisationer og" 

2. del: disse ord 

 
PPE: 

§ 36 

1. del: teksten uden ordene "med deres frie, forudgående og informerede samtykke" 

2. del:  disse ord 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

1. del: teksten uden ordene "at modernisere deres lovgivningsmæssige rammer ved at skabe 

et gunstigt klima for private initiativer og tilvejebringe mekanismer til støtte for 

virksomheder, og samtidig" og "opfordrer partnerregeringerne til at indføre en 

udløbsklausul, hvorved unødvendige foranstaltninger kan annulleres; bemærker, at 

lovgivningen bør være genstand for konsekvensanalyser, der tager sigte på at 

evaluere negativ jobskabelse og trusler mod miljøstandarder;" 

2. del:  "at modernisere deres lovgivningsmæssige rammer ved at skabe et gunstigt klima 

for private initiativer og tilvejebringe mekanismer til støtte for virksomheder, og 

samtidig" 

3. del: "opfordrer partnerregeringerne til at indføre en udløbsklausul, hvorved unødvendige 

foranstaltninger kan annulleres; bemærker, at lovgivningen bør være genstand for 

konsekvensanalyser, der tager sigte på at evaluere negativ jobskabelse og trusler 

mod miljøstandarder;" 
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§ 41 

1. del: teksten uden ordene "og offentlige-private partnerskaber" 

2. del: disse ord 

 
§ 57 

1. del: "opfordrer til et stærkere engagement fra Kommissionens side, når det drejer sig om 

at udnytte dens politiske vægt og fremme dialogmuligheder med partnerregeringer 

og lokale myndigheder for at fremme en større og mere positiv interaktion med den 

private sektor; fremhæver, at landestrategipapirer, nationale vejledende programmer 

og budgetstøtte kan være de mest værdifulde redskaber til at bane vejen frem for 

reformer af erhvervslivet i partnerlandene og fremme den indenlandske 

industrialisering;" 

2. del: "anbefaler, at EU støtter UNCTAD’s handlingsplan for investeringer i SDG’er; 

henleder opmærksomheden på, at udformningen, struktureringen og gennemførelsen 

af OPP’er stadig er en udfordrende og kompleks indsats, og at deres succes ligeledes 

er afhængig af det gunstige miljø, de opererer i;" 

 
§ U 

1. del: "der henviser til, at OPP'er i udviklingslande hidtil primært findes inden for energi-, 

infrastruktur- og telekommunikationssektorer,"  

2. del: "mens deres potentiale i sektorer som f.eks. landbrug, uddannelse, grøn teknologi, 

forskning og innovation, sundhedspleje og ejendomsrettigheder, stort set forbliver 

uudnyttet;" 

 
ECR, PPE: 

§ N 

1. del: teksten uden ordene "EU's medlemsstater" 

2. del: disse ord 

 
§ 11 

1. del: teksten uden ordene "obligatoriske og offentligt tilgængelige" 

2. del: disse ord 

 
§ 32 

1. del: teksten uden ordet "bindende regler for" 

2. del: disse ord 

 
§ 37 

1. del: "fremhæver også de risici, der er forbundet med OPP'er inden for landbruget, 

herunder landgrabbing, hvilket skal forhindres; understreger betydningen af at 

fokusere bistanden på mindre landbrugere, navnlig kvinder; opfordrer 

Kommissionen til at knytte alle OPP'er inden for landbrugssektoren, der involverer 

EU-midler med omfattende foranstaltninger for at beskytte de mindre landbrugere, 

kvægnomader og andre sårbare brugere af jorden mod potentielle tab af adgang til 

jord eller vand; understreger, at sikkerhedsforanstaltninger bør omfatte social og 

miljømæssig risikovurdering,"  

2. del: "obligatorisk høring af legitime repræsentanter for de berørte samfund med deres 

frie, forudgående og informerede samtykke"  

3. del: "som en betingelse for igangsættelse af det pågældende projekt og juridisk støtte til 

disse samfund, hvis de har behov for det; anbefaler, at projekter under G8's nye 

alliance erstattes med initiativer som led i det overordnede program for udvikling af 

landbruget i Afrika (CAADP); understreger, at " 

4. del "økonomisk og social kompensation skal være bindende tilsagn, og at"  

5. del "alternative udviklingsplaner altid bør tages i betragtning;" 
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